
 

Me olemme Dicken 
 
Tässä infolehtisessä kerromme yleisesti Dickenistä, ja siitä, kuinka seura toimii,  
sekä siitä, mitä tarkoittaa olla Dickeniläinen.  
 
Esittelemme seuraavat asiat:  

- Dickenin strategia 

- Tapamme toimia 

- Arvomme 

- Mediakanavamme 

- Mikä ja millainen on Dicken pelaaja, vanhempi, joukkueenjohto, valmentaja  

- Dickenin vuosikalenteri 

 

Dickenin strategia 
Dickenin strategia on kolmiosainen: haluamme tarjota parasta laatua, sekä olla suurin ja myös 
arvostetuin seura. 
 
Parasta laatua haluamme tarjota siten, että meillä on parhaat valmentajat ja yhtenäinen 
valmennuslinja junioreista eliittiin. Haluamme myös tuottaa laatua sitä kautta, että meillä on 
edustusjoukkueet lajin korkeimmilla sarjatasoilla, jolloin edustusjoukkueet voivat toimia 
roolimalleina ja esikuvina junioreille. Laadun pitää myös näkyä ikäryhmien välisessä yhteistyössä 
yksilökehityksen parantamisessa.  
 
Haluamme olla suurin seura niin, että meillä on joukkueita kaikissa ikäryhmissä niin tytöille kuin 
pojille. Tavoitteenamme on hankkia yli 30 pelaajaa jokaiseen uuteen muodostettavaan 
joukkueeseen.  Onnistumme siinä tekemällä yhteistyötä koulujen kanssa.  
 
Haluamme olla seuroista arvostetuin. Tähän pääsemme sillä, että käyttäydymme ammattimaisesti 
sekä kentällä että sen ulkopuolella, suhtaudumme kunnioituksella niin tuomareihin kuin 
vastustajiin, ja edustamme seuraa ylpeydellä käyttämällä Dicken-vaatetusta. 
 

Kuinka Dicken toimii? 
Dickenin hallitus työskentelee sen eteen, että seura 
voisi toimia parhaalla mahdollisella tavalla, ja auttaa 
kehittämään korkeatasoisia käsipallonpelaajia 
junioreista eliittisarjohin. Hallitus johtaa Dickenin 
toimistoa, joka vastaa operatiivisesta toiminnasta.  
 
Seurassa on myös erillaisia ryhmiä koostuen 
seurajäsenistä. Jos haluaisit osallistua johonkin 
ryhmään, voit ilmoittaa kiinnostuksesi ryhmän 
puheenjohtajalle. Osoitteesta Dicken.fi löydät otsikon 
”Föreningen”, jossa kerrotaan, kuka istuu 
hallituksessa ja kuka työskentelee toimistolla. 
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Tapamme toimia 
 
Dickeniläinen on ylpeä kaksikielisen suurperheen jäsen. Me olemme kannustavia, positiivisia ja 
oikeudenmukaisia vanhempia, pelaajia ja joukkueenjohtajia, ja luotamme valmentajan taitoihin. 
 
Dicken-yleisö huutaa ja kannustaa pelaajia ja käyttää siistiä kieltä ilman kirosanoja tai 
haukkumista, koskien niin omaa joukkuetta, vastustajaa kuin tuomaria. Annamme sekä 
valmentajien että tuomarien tehdä omaa työtään kunnioittaen sitä. Yhdessä valmentajan kanssa 
yritämme kehittää pelaajista taidokkaita joukkuepelaajia, jotka arvostavat reilua peliä (Fair Play) 
 

 

 
 
Mistä meidät löytää? Seuraa meitä eri kanavissa 
Olemme näkyvillä monissa eri kanavissa. Muista seurata meitä eri medioissa, niin pysyt ajan tasalla 
siitä, mitä seurassa tapahtuu! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
Kuka tekee mitä? 

 

 
 
 

Tällainen on Dicken-pelaaja 
 
Dicken-pelaaja saa korkealuokkaista käsipallo-osaamista koulutetuilta valmentajilta. Seura on 
sitoutunut Fair Play –malliin (kts kuvaus yllä), ja haluaa, että sinä pelaajana sitoudut siihen myös. 
Dicken-pelaaja kunnioittaa valmentajaansa, joukkueenjohtajaansa, joukkuetovereitaan sekä 
tuomareitaan ja vastustajiaan. Pelaajat tekevät parhaansa joukkueen kehittymisen eteen. 
Dickenissä hyvä pelaaja on pelaaja, joka aina yrittää parhaansa, tukee joukkuetovereitaan ja 
kunnioittaa valmentajaansa. 
 
Valmentajille teetetään parhaimmillaan opetussuunnitelma (n.k. valmentajan käsikirja) jokaiselle 
ikäluokalle, jossa määritellään, mitä taitoja seura toivoo opittavan ja harjoiteltavan kyseisenä 
ikäjaksona. Alla näet tiivistelmänä kuvan opittavista/opetettavista taidoista. Kysy valmentajalta, 
jos haluat tietää lisää valmentajan käsikirjasta. 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
Seura on myös kehittänyt ”Urapolun”, jossa kuvataan, mitä reittejä pitkin seurassa voi edetä.  
 

 
 

Tällainen on Dicken-valmentaja 
 
Dickenin valmentajat ovat koulutettuja ja oikeudenmukaisia. He tekevät työtään kehittääkseen 
pelaajia, yksilöitä ja itse joukkuetta. Seuran tavoite on että jokaisessa joukkueessa vähintään 
yhdellä valmentajalla on suoritettuna valmentajakoulutus. 
 
Dicken panostaa valmentajiinsa, ja kouluttaa mielellään asiasta kiinnostuneita. Valmentajapolku 
näyttää tältä, ja jos asia kiinnostaa, niin ota yhteyttä tänne  info@dicken.fi/ johanna@dicken.fi 

- Start up - koulutus, järjestäjä Dicken, 6 - 10 -vuotiaat 

- TS1, järjestäjä Suomen Käsipalloliitto, 6 - 7 -vuotiaista 13 – 14 -vuotiaisiin 

- TS2, järjestäjä Suomen Käsipalloliitto, ikäluokat 13 – 14 -vuotiaista 16 – 18 -vuotiaisiin 

- TS3, järjestäjä Suomen Käsipalloliitto, eliittitaso 

- Valmentaja (ammattikoulutus), järjestäjä Kisakallio 

Lue lisää suomenkielisistä käsipallovalmentajakoulutuksista täältä: 
http://finnhandball.net/valmennus-ja-koulutus/ 
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Tällainen on Dicken- vanhempi 
 
Dicken-vanhempi tukee lastaan tämän harjoittelussa ja kunnioittaa valmentajan työtä. Ottelun 
aikana vanhemmat kannustavat joukkuetta, mutta antavat valmentajan valmentaa ja tuomarin 
tuomaroida. Vanhempana voi toki aina keskustella lapsensa tulevaisuudesta käsipallon parissa 
lapsen valmentajan kanssa. Jos sinulla on kysymyksiä m.m. peliajan jakautumisesta voi niitä esittää 
joukkueenjohtajalle. Joukkueenjohtaja vie asian eteenpäin valmentajalle, kuka loppujen lopuksi on 
vastuussa peleistä, ja päättää peluuttamisesta.  
 
Usein ajatellaan, että urheilussa tärkeintä ovat ottelut ja sarjasijoitukset, mutta meillä Dickenissä 
ajatellaan, että kehittyminen on tärkeämpää. Siksi toivommekin, että juniori-ikäisten lasten 
vanhemmat eivät liikaa keskittyisi ottelutuloksiin, vaan ennemminkin kannustaisivat pelaajia 
heidän edistyessään ja näyttäessään, mitä uutta ovat oppineet. Kannattaa muistaa, että kaikki, 
mitä pelaaja on oppinut harjoituksissa, ei heti näy otteluissa. Harjoituksesta tarvitaan 
lukemattomia toistoja ennen kuin se toimii ottelussa. Kannattaa myöskin huomioida, että lapsen 
käsipalloon käyttämästä ajasta 85% kuluu harjoitteluun ja vain 15% otteluihin. Vanhemmat 
näkevät usein vain jäävuoren huipun, eli ottelut. 
 
Voidakseen pelata käsipalloa, tarvitaan lisenssi ja vakuutus. Joukkueet osallistuvat jo minitasolta 
turnauksiin ja F- tasolta SM-sarjaotteluihin. Käsipalloa voi pelata sekä naisten että miesten 
eliittisarjaan asti, ja Dickenissä meillä on joukkueet kaikissa sarjaluokissa niin tytöille kuin pojille. 
Seuran eliittijoukkueen otteluihin pääsee jokainen Dicken-juniori kausikortilla, joka sisältyy 
kausimaksuun. Vanhemmille ja muille kiinnostuneille on tarjolla lippuja ja kausikortteja. 
Hyödyllisiä linkkejä vanhemmalle: 

- Finnhandball & tulospalvelu 

- Käsipallosäännöt 

 

Tällainen on Dicken-joukkueenjohto 
 
Jokaisella joukkueella on minitasolta alkaen joukkueenjohto. Joukkueenjohto hoitaa joukkueen 
hallinnolliset tehtävät. Joukkueen organisaatioon kuuluvat joukkueenjohtaja, ja usein myös 
talousvastaava, materaalivastaava sekä myös Midnight Run - yhteyshenkilö. Nämä vastuuhenkilöt 
valitsevat joukkueen vanhemmat keskuudestaan. Eri joukkueissa voivat asetelmat vaihdella, mutta 
tässä onkin annettu kaikkein yleisin tehtäväjako. 
 
Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluu vastata joukkueen toiminnasta, huolehtia siitä, että 
joukkueella on toimiva organisaatio, kerätä pelaajien ja vanhempien yhteystiedot sekä hoitaa 
yhteydenpitoa heihin päin. Joukkueenjohtaja ylläpitää Nimenhuutoa yhdessä valmentajien kanssa, 
eli tiedottaa harjoituksista, peleistä ja turnauksista. Tämä henkilö myös ilmoittaa pelaajat seuralle 
ja joukkueen turnauksiin. Hän on myös yhteydessä joukkueen kummeihin. Joukkueenjohtaja 
tarkistaa, että kaikilla joukkueen pelaajilla on lisenssi ja vakuutus, ja kotiotteluissa  
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http://finnhandball.net/wp-content/uploads/2013/12/Pelisaannot_netti.pdf


 

 
 
 
 
 
joukkueenjohtaja pitää huolen siitä, että oma joukkue huolehtii toimitsijatehtävistään,  
eli ajanotosta ja pöytäkirjan täyttämisestä.  
 
Joukkueenjohtajalla on myöskin vastuu joukkueen kotisivun ylläpidosta osoitteessa  
Dicken.fi. Hänen vastuullaan on hoitaa, että joukkueesta tuotetaan kaksi tekstiä  
vuodessa, jotka lähetetään seuran viestintävastaavalle julkaistaviksi kotisivuilla ja Facebookissa. 
Joukkueenjohtajalla on vastuu siitä, että Dickenin suuntaviivat peluuttamisesta ja peliajoista 
täytetään, eli mahdolliset kysymykset siihen liittyen voi suuntaa joukkueenjohtajalle. 
Joukkueenjohtaja vie asian eteenpäin valmentajalle, kuka loppujen lopuksi on vastuussa peleistä, 
ja päättää pelaajien peluuttamisesta.    
 
Joukkueen talousvastaava seuraa joukkueen seuratiliä ja vastaa siitä, että tilillä on katetta. 
Talousvastaava tarkkailee tilannetta myöskin lisenssimaksujen suhteen. Joukkueen talousvastaava 
hoitaa laskujen maksun sekä ottaa talteen tiliotteet ja kuitit. Mikäli erillistä matkavastaavaa ei 
valita,  talousvastaava hoitaa matkat ja niiden järjestelyt. 
 
Joukkueen materiaalivastaava hoitaa peli- ja muun vaatetuksen sekä materiaalin tilaamisen 
Stadiumin Team Sales – osastolta. Materiaalivastaava hankkii myös joukkuelaukun, jossa mukana 
teippiä, jääpusseja, laastaria, siteitä jne. 
 
Koska Dicken on mukana järjestämässä Midnight Run -juoksutapahtumaa, on joka joukkueella 
myös Midnight Run -vastaava. Dicken on mukana järjestämässä Midnight Run – tapahtumaa 
kerätäkseen rahaa omalle seuralleen ja joukkueilleen. Joukkueen Midnight Run -vastaava on 
vastuussa joukkueen tehtävistä ja niiden jaosta juoksun aikana. Hän osallistuu järjestettäviin 
Midnight Runin info-tilaisuuksiin. 
 
  



 

 
 
 
 
 

Dickenin kalenteri 
   

Kuukausi  
Tapahtumat 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Eliitti Eliittikausi     X X X X X X PLAYOFF     

Juniori Juniorikausi     X X X X X X X PLAYOFF   

Suomen 
turnaukset 

Helsinki Beach handis 
 

X 
          

Beach Cup (Turku) 
 

X 
          

Dicken Cup 
  

X 
         

Tekonurmi Cup, Karjaa 
  

X 
         

Aktia Cup, Myyrmäki 
    

X 
       

Hankoo mini turnaus 
    

X 
       

Kyif cup, Kirkkonummi 
      

X 
     

Grani Mini Cup, 
Kauniainen 

      X      

Akilles Mini Cup, 
Porvoo 

      
X 

     

Karis Cup, Karjaa 
        

X 
   

Hankoo mini turnaus 
         

X 
  

Sjundeå Cup, Siuntio 
          

X 
 

Ulkomaan 
turnaukset 

Partille Cup (Göteborg) X          
  

Lidingö cup (Lidingö)   X          

Skuru Cup    X          

Irsta Blixten          X   

Rödspätte          X   

Prag          X   

Eken cup (Tukholma)            X 

Leirit Röd&Blå (kaikille 
junioreille) 

   X          

HHC 11 - 14 vuotiaille                      X 

Sportcamp 8 - 10 
vuotiaille  

           
X 

Muuta Kick off  X             

Midnight Run   X          

Laskut (kausimaksu)    X       X     
 

Vuosikokous     X       
 

Midvinter-juhla       X     
 

Kehityspäivä                 X  
 

Junioripäättäjäiset        
   

X   

 
Dickenin vuosikalenterin tarkkoine päivämäärineen löydät kotisivuiltamme.  


